
Pielikums Nr.9 

Darbu gaitā radušos atkritumu apsaimniekošana. 

Ja Tehniskajā specifikācijā vai Līgumā par darbu veikšanu nav noteikts citādi, par darbu gaitā radušos 

atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām atbildīgs ir 

darbuzņēmējs.  

1. Darbuzņēmējs nodrošina, ka: 

 katru dienu objektā tiek nodrošināta sadzīves,   būvniecības, iepakojuma, bīstamo un 

elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu dalīta savākšana darbuzņēmēja konteineros vai 

citā drošā iepakojumā, kuru izvietojums saskaņots ar Pasūtītāju; 

 netiek sajaukti bīstamie atkritumi, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī 

sajaukti bīstamie atkritumi ar sadzīves atkritumiem vai būvniecības atkritumiem. 

 atkritumus klasificē atbilstoši 2011.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.302 

“Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 

prasībām; 

 bīstamie atkritumi: 

 tiek savākti un uzglabāti speciāli aprīkotā vietā (ja iespējams uz ūdensnecaurlaidīga seguma), 

ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, lai neradītu kaitējumu videi, cilvēku veselībai un 

īpašumam; 

 uzglabāti slēgtā, izturīgā un drošā iepakojumā (konteineros, mucās, u.c.); 

 uz iepakojuma izvieto atkritumu nosaukumu un brīdinājuma zīmes;  

 tiek uzglabāti ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās laika un pēc īslaicīgas uzglabāšanas 

nodoti uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi un 

saņēmuši atbilstošu atļauju. 

 sadzīves atkritumi: 

 tiek  savākti un uzglabāti speciāli aprīkotā vietā; 

 tiek šķiroti, no kopējās atkritumu plūsmas nodalot atkritumus un tīro iepakojumu; 

 tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida 

apsaimniekošanas atļaujas. 

 azbesta  atkritumu apsaimniekošana tiek organizēta atbilstoši 2011.gada 19.aprīļa MK 

noteikumu Nr.301 “Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides 

piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu” IV nodaļas prasībām; 

 atkritumu uzskaite tiek veikta atbilstoši 2018.gada 07.augusta   MK noteikumu Nr.494 

"Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība" prasībām,   

 būvniecības  atkritumu (kuri nav uzskatāmi par bīstamiem) uzskaite un izvešana no 

būvlaukuma tiek organizēta atbilstoši 2014.gada 15.aprīļa MK noteikumu Nr.199 

“Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”  prasībām; 

 tīrs izlietotais iepakojums, ja tāds rodas projekta izpildes gaitā,  vienojoties ar Pasūtītāju var 

tikt izvietots Pasūtītāja konteineros, kas ir katrā ražošanas objektā; 

 bez iepriekšējās saskaņošanas netiek izmantoti AS „Latvenergo” vai citiem darbuzņēmējiem 

piederošie bīstamo vai citu atkritumu konteineri. 

 periodiski Pasūtītājam tiek iesniegtas un izpilddokumentācijai pievienotas atkritumu 

reģistrācijas kartes-pavadzīmes un būvniecības atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas kartes-

pavadzīmes. Gadījumā, ja veicot darbus, bīstamo atkritumu un būvniecības atkritumu  nebija, 

Uzņēmējs izpilddokumentācijai pievieno izziņu (1 eksemplārā) par bīstamo un būvniecības 

atkritumu neesamību.  

  

2. Citi nosacījumi.   



2.1.   Ja projekta Tehniskajā specifikācijā un/vai  Līgumā ir noteikts, ka Latvenergo (Pasūtītājs) 

nodrošina iepakojuma (vai cita atkritumu veida) šķirošanas iespējas, tad Pasūtītājs ir atbildīgs par 

konteineru iepakojuma šķirošanai nodrošināšanu un izvešanas organizēšanu.   

2.2. Darbuzņēmējs šādā gadījumā nodrošina, ka izlietotais iepakojums vai cits atkritumu veids  ir 

pareizi sašķirots un  konteineros nav neatbilstoši atkritumu veidi. 

 


